
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Запознат/а съм с целите на провеждане на БУРГАС РЪН 2021г. (Събитието) и осъзнавам, че
Събитието носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат
причинени от, но не само, терена, изградени трасета, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното
ми физическо състояние, метереологични условия, автомобилен трафик. Също така от действия на трети
лица като, но не само, участници, доброволци, зрители, официални лица, организатори, спонсори. Тези
рискове се отнасят, както за участниците, така и за доброволците, които взимат участие. С настоящата
декларация декларирам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието си в Събитието като
участник или доброволец. Осъзнавам, че мога да бъда ощетен/а поради невниманието и безотговорността на
трети лица, опасна или дефектна екипировка или собственост стопанисвана и контролирана от трети лица
или при непредумишлена човешка грешка.

Декларирам, че съм физически здрав/а, притежавам необходимите умения за да участвам в
Събитието и че действията ми не са противопоказни на лекарско предписание. Съгласен/а съм настоящата
Декларация за освобождаване от отговорност да бъде използвана от организаторите и спонсорите на
събитието, в което взимам участие и декларирам, че нося отговорност за действията си по време на
Събитието. Във връзка със записването ми за участие в Събитието, с настоящата декларирам, че
организаторите, спонсорите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на: претърпени от
мен материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички
други възможни злополуки по време на мероприятието. С настоящата декларация давам съгласието си да
получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието, да бъда
траснспортиран/а от оторизирани медицински екипи и съм съгласен/на да заплатя разходите за оказаната
медицинска помощ, ако възникнат такива, както и че няма в последствие да претендирам за възстановяване
на претърпените разходи от организаторите и/или спонсорите на Събитието.

Наясно съм, че Събитието се провежда и на места със свободен достъп за граждани и МПС и ще
спазвам правилата за движение по пътищата, обществения ред и чистотата в града.

Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в рамките на законовите разпоредби на
Република България.

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на тази декларация.

Дата: ......................
12.09.2021г.

Име: .......................................................................................................................... Подпис: ...........................

ЗА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Декларирам, че съм родител/настойник на УЧАСТНИКА ..................................................................
........................................................................................, нося юридическа отговорност за действията му/и, давам
съгласие за участието му/и в Събитието. Запознат/а съм със съдържанието и приемам всички условия на
настоящата декларацията.

Дата: ......................
12.09.2021г.

Име: .......................................................................................................................... Подпис: ...........................


